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Resumo: O artigo faz abordagem sobre a escolha do recorte para a pesquisa que servirá para a
produção de um cd: os termos "batuque", "batucada" e "macumba", enquanto gêneros musicais e títulos
de canções em fonogramas lançados durante o período entre 1927 e 1933. Aborda a presença dos povos
de línguas Bantu na produção musical brasileira. Apresenta metodologia triangular entre a pesquisa, o
pesquisador e mediadores - percussionistas. Apresenta utilização de tecnologia de última geração para
análise de fonogramas, assim como recentes teorias metodológicas dos estudos das tradições orais. Por
fim, o artigo se insere na discussão sobre os estudos da percussão no ensino superior e traduz seu
diálogo com a contemporaneidade na produção do cd mencionado.
Palavras-chave: Batuque. Africania. Tradição oral. Fonograma. Percussão.

Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda / Saberá lhe dar valor, dar
valor / Vale quanto pesa prá quem preza o louco bumbum do tambor (Palco,
Gilberto Gil)

Introdução
A ocorrência de numerosos nomes para os gêneros musicais antigos de
origem africana no português brasileiro chama atenção por nomes como lundu, jongo,
cateretê, caxambu, cururu, quimbebe, dentre outros. Esses nomes aparecem tanto em
escritos e partituras desde o século XVIII, como também em fonogramas do início do
século XX e, até hoje, foram muito pouco explorados pelos estudos musicológicos com
a devida atenção no que se refere às suas origens específicas em africanias.
A orietação da professora Andréa Adour, nos estudos da cadeira de PPGM
da UFRJ, "Música, Memória e Africanias", quando apresentado o interesse do estudo
desses gêneros, foi de levantar as definições destes nomes em dicionários antigos e
recentes. Através de uma primeira checagem, conforme a orientação, revelou-se uma
particularidade a esses vocábulos: todos, salvo alguma excessão, são definidos como
"espécie de batuque" nos dicionários. Ao seguir a mesma orientação, desta vez, com o
termo "batuque", descobre-se que este, mesmo generalizante e também sinônimo de
"batucada", é definido como reunião de negros com instrumentos de percussão e
canto, tem origem nos povos de Angola e Congo, e que, sua etimologia, também remete
aos povos de línguas Bantu.
Desta forma, através de "batuque" e "batucada" - pioneiros nos registros
bibliográficos como reunião de negros com instrumentos de percussão e canto -, que
estes, representam saberes ancestrais dos povos de tradições orais aqui escravizados.
Nota-se que o tema das tradições orais traz à tona a questão da maneira adequada para
seu estudo, ainda pouco explorado no Brasil.
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É preciso dizer também, que os estudos, aqui introduzidos, estão
diretamente vinculados ao uso da percussão no Brasil, através de seus primeiros
registros em fonogramas. Fundamentais exemplos registrados pelo advento da
gravação elétrica que se iniciou no Brasil no ano de 1927.
A tecnologia atual possibilita o acesso e a escuta dos fonogramas
pretendidos para esse estudo, mesmo que essa escuta não seja o mesmo que presenciar
ou participar dessas reuniões, uma vez que hoje, seria impossível participar de uma
roda com Pixinguinha ou João da Baiana. O pesquisador atualmente dispõe de
coleções inteiras em diversos acervos digitais, e tem, com o apoio de softwares de alta
tecnologia digital, como promover uma escuta apurada desses acervos, inclusive das
primeiras gravações em 78 rotações e observar como se expressavam os primeiros
percussionistas nos estúdios brasileiros.
Assim sendo, se hoje discute-se o ensino da percussão no ensino superior
(TEIXEIRA, 2015), o diálogo deve ser feito através de estudos e de traduções desses
saberes (tradição - tradução), neste caso aqui, apresentado na forma da produção de
um cd e de uma pesquisa que trata essas tradições com a devida metodogia.
Batuque, batucada e macumba
Considera-se a escolha desses termos especificamente, porque, apesar de
serem generalizantes, eles contêm o sentido das tradições orais de origem africana,
mais especificamente dos povos de línguas Bantu, como nos mostra a definição dos
dicionários sobre eles:
batuque s. m. (1770) ato ou efeito de batucar, de bater com reiteração, de
fazer ritmo ou barulho desta maneira; batucada 1 Dnç Mús B denominação
genérica de algumas danças afro-brasileiras acompanhadas de percussão e,
por vezes, também, canto. 2 Dnç Mús baile popular acompanhado por
instrumentos de percussão, batucada 3 Desp Etn BA m. q. Pernada.
(HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2009.)
batuque m. Dança especial entre os negros de Angola, ... (FIGUEIREDO,
Cândido. Novo Diccionário da Língua Portuguesa. Lisboa, 1899. p.265);
batuque s.m. Designação comum a certas danças africanas e brasileiras
acompanhadas de cantigas e de instrumentos de percussão. (BUARQUE DE
HOLANDA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio Século XXI. 3a ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.);

Assim como de enciclopédias especializadas:
batuque s.m. Dança considerada originária de Angola e do Congo (África).
Sinônimo de batucada, é talvez a dança brasileira de mais antiga referência,
tendo sido assinalada no Brasil e em Portugal já no século XVIII. É realizada
em roda, da qual participam não apenas os dançarinos, mas também os
músicos e os espectadores. (MARCONDES, Marcos Antônio, org.
Enciclopédia da música brasileira: popular, erudita e folclórica. 3. ed. - São
Paulo: Art Editora: Publifolha, 2000.)

Para o estudioso Mário de Andrade, em seu Dicionário Musical
Brasileiro, o batuque:
(...) parece ser, das nossas danças, a que dispõe de mais antigas
referências. Há informações no Brasil e em Portugal a partir do século XVIII.
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É geralmente considerado
proveniente de Angola ou do Congo onde
alguns viajantes portugueses o encontraram com as mesmas características
que apresenta entre nós. No seu tipo mais generalizado consta de uma roda
da qual fazem parte, além dos dançarinos, os músicos e os espectadores. No
centro da roda fica um dançarino solista, ou um ou mais pares a quem
pertence realmente a coreografia. A dança consiste em meneios violentos
das ancas, sapateados, palmas, estalar de dedos; apresenta como elemento
específico a umbigada que o dançarino ou dançarinos solistas dão nos
figurantes da roda que escolhem para substituí-los. (...) A palavra batuque
deixou de designar uma dança particular, tornando- se, como o samba,
nome genérico de determinadas coreografias ou danças apoiadas forte
instrumental de percussão. Um outro sentido da palavra batuque é sinônimo
de batucada. (ANDRADE, Mário. Dicionário Musical Brasileiro. Belo
Horizonte: Ed. Itatiaia, 1989. p.53)

Ainda, no mesmo verbete dessa publicação coordenada por Oneyda
Alvarenga, há a anotação da coordenadora que diz: "sobre o batuque, Mário de
Andrade deixou várias fichas acompanhadas de pequenos comentários que podem ser
úteis ao pesquisador." (ANDRADE, 1989. p.53) São anotações feitas por Mário de
Andrade a partir da escuta de discos com "motivos populares", muitas vezes nas
próprias capas dos discos, e referências bibliográficas de citações sobre o batuque,
disponíveis para consulta no acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga
(<http://centrocultural.cc/discoteca/>).
Em todas as definições mencionadas acima, o sentido de dança
acompanhada de instrumentos de percussão e canto, associa-se ao sentido de reunião,
roda, encontro e baile. Diversos gêneros populares brasileiros, conhecidos e
estudados, têm definições semelhantes, quanto à ideia de roda, reunião, dança, muitos
com semelhanças em suas formas e performances, como a umbigada ou a pernada.
Por estas definições, entendemos como, até hoje, uma roda de samba pode ser uma
batucada e vice-versa. Nomeamos de diversas formas esse encontro de instrumentos
de percussão, canto e dança: lundu, lundu-dança, maxixe, cateretê, caxambu, jongo,
chiba, cururu, quimbete, rundo, historicamente classificados como "espécie de
batuque", tal como constam no Novo Dicionário da Língua Portuguesa (FIGUEIREDO
,1899), já citado anteriormente.
Como sinônimo de "batuque", o termo "batucada" se equivale a este,
enquanto generalizante e também, não definidor de um determinado gênero específico
e contém os mesmos significados. "Macumba" também é um termo generalizante, mas
este possui também o sentido de rito e será explicada sua inclusão neste trabalho,
quando analisarmos as tradições orais e as metodologias necessárias para a pesquisa.
Usado como referência, o termo "batuque" possui diversas citações de
viajantes, escritores e pintores que passaram pelo Brasil nos séculos XVIII e XIX,
sendo o termo mais usado para se referir aos encontros festivos, rituais e festejos dos
negros africanos escravizados no Brasil.
(...) do termo batuque, ao longo do século XIX, as narrativas de memorialistas
e viajantes indicam que os "pretos" não se dedicavam apenas aos 'batuques'.
Elas registram uma grande variedade de danças, como são exemplos as
descrições de lundus, fados, fandangos e cateretês executados por escravos e
libertos. (LARA, Silvia Hunold e PACHECO, Gustavo, org. Memória do
Jongo: as gravações históricas de Stanley J. Stein. Vassouras, 1944. Rio de
Janeiro: Folha Seca; Campinas, SP: CECULT, 2007. pp.74 e 75).

Etimologicamente os estudos sobre o assunto apresentaram resultado
controverso, conforme vemos em José Pedro Machado, no seu Dicionário Etimológico
Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 113

da Língua Portuguesa (MACHADO, 1956-59), que considera o batuque como
derivado regressivo de batucar, o mesmo que bater no sentido de percurtir,
enquanto o Dicionário Houaiss (HOUAISS, 2009), na nota etimológica
correspondente a esta entrada, liga este vocábulo a batchuk, de tambor baile que
sugere associação com o verbo quimbundo tuka, saltar.
Assim, como indicado acima, batuque é considerado tanto uma dança
originária de Angola e Congo, como também, encontramos em sua etimologia
referência à cultura dos povos de línguas Bantu.
Portanto, para entendermos melhor o que o batuque é para a cultura bantu,
vamos analisar a influência e a abrangência dessa cultura na formação da cultura
Brasileira.
Ocupação e influência cultural dos povos de línguas Bantu no Brasil

Fig.1. Mapa da distribuição linguística/política: África. Fonte:
http://www.nationsonline.org/oneworld/african_languages.htm. Acessado em 5/11/2015.

Os povos de línguas Bantu, que englobam os povos subsaarianos, (ver Fig. 1),
foram peças-chave no sistema econômico colonial brasileiro, desde o início do
processo de escravização, em 1550, até a sua abolição em 1888 (e além). A utilização
dos negros escravizados como mão-de-obra durante o sistema colonial e após isso, teve
como consequência a ocupação em todo o território nacional (Fig. 2).
A abrangente presença dos povos Bantu, durante um período tão grande da
formação da nossa sociedade (mais de 300 anos), forjou a transformação do português
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em brasileiro, ou português brasileiro, com os aportes36 que estas línguas fomentaram
ao português original.
... os aportes associados ao tempo da escravidão (senzala, quilombo, banguê),
alguns já obsoletos (banzo, mucama, munjolo) e outros também correntes em
Portugal (moleque, carimbo), em meio à centena de vocábulos para designar
elementos novos tangíveis então introduzidos no falar corrente do trato diário
do português com os cativos domésticos, em um ambiente onde o isolamento
social e territorial em que foi mantida a colônia portuguesa das Américas até 1808
quando da instalação da Família Real Portuguesa no Rio de Janeiro, condicionou
um aspecto de vida propenso à aceitação de aportes culturais mútuos e de interesses
comuns, particularmente no âmbito da família colonial, graças à atuação
socializadora dos “escravos de jó que jogavam caxangá” na conhecida brincadeira
infantil, hoje usada por educadores como exercício lúdico para crianças em diversas
escolas brasileiras. (CASTRO, Yeda Pessoa de. Artigo: Marcas de africania nas
américas, o exemplo do brasil. 2004, p. 5, em < http://www.africaniasc.uneb.br/>
Acessado em 5/11/2015).

Do ponto de vista cultural, a onipresença Bantu se reflete na culinária, nos
costumes, nas danças, festejos, além de uma influência cultural/afetiva direta
observada também na criação dos filhos dos senhores proprietários, elite da sociedade
colonial.
Na intimidade do contexto doméstico e familiar da casa senhorial, o
desempenho sociolinguístico da mulher negra na função de ama-de-leite,
criadeira ou babá e dama de companhia ou mucama das sinhazinhas, de quem
eram confidentes e companheiras, foi tão marcante que até hoje o filho mais
jovem da família brasileira é chamado pelo termo angolano caçula em lugar
de benjamim, como se diz em português.(...) as cozinheiras ou quituteiras
usavam o azeite de dendê na culinária das casas senhoriais preparando as
famosas muquecas, até mesmo de pratos portugueses de bacalhau (...).
(CASTRO, Yeda Pessoa de. Artigo: Marcas de africania nas américas, o
exemplo do brasil. 2004, p. 6, em http://www.africaniasc.uneb.br/. Acessado
em 5/11/2015).

Se os batuques, como primeira referência dos encontros festivos dos
africanos aqui escravizados, têm sua origem nas tradições orais dos povos de línguas
Bantu, como podemos demonstrar, a pesquisa dos primeiros registros fonoelétricos e
dos seus arranjos, bem como o estudo sistematizado destes, trarão à luz a
ancestralidade africana da nossa cultura e que se faz presente na nossa música.
A ancestralidade, aqui tratada, deve ser entendida como tema ou questão
da filosofia Bantu, e, para isso, é preciso esboçar, ao menos, o que se pode entender
como ancestralidade. Enquanto sistema oral, ou seja, cultura em que o sistema escrito
nunca foi amplamente desenvolvido e cuja transmissão se faz através dos falantes
dessas línguas, deve-se entender que este saber reside na ideia de testemunho. Para a
filosofia Bantu, "no testemunho, o presente, o passado e o futuro fundem-se enquanto
enunciação." (CAMARA, 2013. p.120) Devemos observar também, a importância da
religião e da ideia de tempo que este pensamento apresenta nessa cultura. Não há
dissociação de tempo e espaço,. "Na religião Banto, o tempo é, pois, o contínuo onde
"os ancestrais são intermediários entre Deus e os viventes" (KAGAME, 1976. In:
CAMARA, 2013. p.121). "Aquilo que é enunciado é presentificado pela palavra como
testemunho. (CAMARA, 2013. p.123 Grifos do autor.)
Ver sobre aporte e empréstimo em CASTRO, Yeda Pessoa de. Artigo: Marcas de africania nas
américas, o exemplo do brasil. 2004, pp. 3 e 4 em < http://www.africaniasc.uneb.br/> Acessado em
5/11/2015.
36
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A experiência da enunciação fundamenta a temporalidade dos seres
existentes, uma vez que o homem e palavra são uma mesma coisa. A cultura
banto utiliza os elementos mágicos da palavra enunciada, sob a forma de
canto, para narrar os acontecimentos, através dos ritos. A palavra é, portanto,
a raiz que une os mundos. Os seres estão vivos, pela palavra, tornam presentes
a ancestralidade e aqui se manifesta a ideia de contínuo. (CAMARA, 2013. p.
122).

Fig. 2. Mapa da distribuição linguística de origem africana no Brasil. Fonte: (CASTRO, Yeda Pessoa
de. Artigo: Marcas de africania nas américas, o exemplo do brasil. 2004, p. 12, em
http://www.africaniasc.uneb.br/. Acessado em 5/11/2015).

O encontro em reunião de negros com instrumentos de percussão e canto,
enquanto música, rito, ou enunciação, nos coloca de novo em contato com o batuque.
Com a inclusão do termo "macumba", por evocar a ideia de rito, que é definida entre
nós, como termo gerneralizante, "designação leiga dos cultos afro-brasileiros em geral
(e seus rituais respectivos)" (HOUAISS, 2009. p.1213). Desta forma, todos esses
termos, através da tradição, trazem, com a palavra, o testemunho dos ancestrais.
A ancestralidade vela-se e revela-se através da voz, da palavra enunciada.
Segundo Altuna "é o laço vital que une os vivos com os antepassados. A
palavra que estes pronunciaram faz-se vida na comunidade sensibilizada e
conserva todo o seu vigor através do tempo no conto, mito, gesto, provérbio,
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palavra ritual e norma." Acrescento a esta enumeração proposta por Altuna,
a música, que tece, propulsiona e dá ritmo e melodia à palavra, seja ela canto,
ou canto/fala. (CAMARA, Andréa Albuquerque Adour da. Vissungo: o cantar
banto nas Américas. FAE / UFMG Belo Horizonte, 2013. p.128; Citação:
ALTUNA, Pe. Raul Ruiz de Asúa. Cultura Tradicional Bantu. Luanda:
Secretariado Arquidiocesano de Pastoral, 1985. p.34)

Assim como no português brasileiro e seus aportes, nossa música possui as
tradições desses povos como um diferencial formante na musicalidade do brasileiro.
Nossa forma de batucar é conhecida mundialmente e podemos dizer que somos o "país
da batucada".
A construção desse conhecimento, proposto aqui, ainda não totalmente
realizado, por requerer maiores estudos a esse respeito, possibilita uma maior
compreensão de uma identidade cultural brasileira, em toda sua riqueza de tradição
oral.
A aplicação disto pode ser tanto didático-musicológica, como em diálogo
com o contemporâneo, na produção do cd e da pesquisa, com as metodologias sobre
as tradições orais em sincronia com a vivência dos saberes e recriação das tradições.
A pesquisa através dos termos batuque, batucada e macumba
A pesquisa consiste em cruzar os dados existentes na "Discografia
Brasileira, 1902 a 1964 de Alcino Santos, Grácio Barbalho, Jairo Severiano e M.A. de
Azevedo (Nirez), FUNARTE, 1982", com os dados on line da Fundação Joaquim
Nabuco (FJN) e do Instituto Moreira Sales (IMS) e seus acervos fonográficos. A
proposta tem como objetivo levantar a relação de fonogramas relativos a "batuque",
"batucada" e "macumba" e suas ocorrências nesses bancos de dados, como título ou
gênero musical estampados nos selos dos discos.
A partir desse levantamento e de posse de uma lista cronológica e
numerada, serão identificados, fonograma por fonograma, seus intépretes e músicos
acompanhantes. Através de uma escuta apurada, feita com softwares de última
geração na análise dos espectros sonoros, amplitudes e intensidades, será feita a
transcrição dos arranjos originais.
Feita essa primeira pesquisa, os fonogramas passarão por um processo de
seleção para inclusão no cd exigido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de
Bacharelado de Música e Tecnologia no Conservatório Brasileiro de Música (CBM),
onde o autor deste artigo é graduando.
Este método enfrentará uma série de questões a serem resolvidas, questões
quanto a termos mal utilizados, fonogramas repetidos, dificuldade em precisar data de
gravação e/ou lançamento, falta de dados suficientes para a identificação dos músicos
participantes, dentre vários outros que serão encontrados na pesquisa de campo.
Numa pré-pesquisa já realizada, verifica-se no sítio da FJN, a ocorrência de
230 fonogramas para "batuque", 303 para "batucada" e 131 para o termo "macumba".
No acervo do IMS, que possui as riquíssimas coleções de Tinhorão e Franceschi, os
números são de 101 para "batuque", 154 para "batucada" e 43 para "macumba". Destes,
vários fonogramas estão fora do período da pesquisa (de 1927 a 1933), e muitos são
repetidos, ou seja, encontra-se o mesmo fonograma com mais de uma cópia.
Por exemplo: no IMS, a música "Batuque", interpretada por Stefana de
Macedo, acompanhada de violões, grafada como "motivo popular" no campo autoria,
sem data e lançada pela Colúmbia, possui o número 5093 e não tem gênero
identificado. No mesmo sítio, encontramos outro fonograma com o mesmo nome,
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intérprete, acompanhamento, gravadora e número de série (5093). Nessa ficha, o
fonograma tem identificação da data de lançamento: 1929, e gênero identificado:
lundu. Através do número de série e dos outros dados, constatamos que se trata do
mesmo fonograma, podendo haver ainda outras cópias do mesmo, porque esses sítios,
às vezes, reunem mais de uma coleção. Nesse exemplo, apenas uma cópia da canção
"Batuque" de nº 5093, lançada em 1929, será analisada e fará parte do escopo dos
estudos.
Enquanto metodologia, o cruzamento de dados satisfaz uma carência de
estudos desse período e é uma estratégia importante a ser seguida. Entretanto, a
metodologia mais adequada para os estudos das tradições orais requer outros
enfoques e outras escutas; em suma, requer a própria vivência da tradição, como
discutiremos adiante.
Antes disso, é importante justificar e abordar a importância do período a
ser estudado e dos processos que nele se produziram.
O exemplo do primeiro fonograma brasileiro: "Isto é bom", 1902
No livro, "O rasga: uma dança negro-portuguesa", José Ramos Tinhorão
conta uma história sobre o primeiro fonograma brasileiro:
João Daniel Rodrigues ao lançar, por seu Almocreve de Petas (...) como sua
série de folhetos de cordel (posteriormente reunida em três volumes editados
de 1817 a 1819) (em Portugal) chegaria também ao Brasil, o próprio
lançamento do lundu em disco (...) na gravação da canção intitulada "Isto é
bom", do ator-compositor Xisto Bahia. É que ao propor na Parte XV do seu
Almocreve de Petas, em julho de 1797, uma série de versos para receber solfa,
uma das quadrinhas ia encontrar no Brasil, mais de um século depois, a mais
inesperada repercussão:
'(...)
Se eu brigar com meus amores
Não se intrometa ninguém
Que acabados os arrufos
Ou eu vou ou ela vem.'
Tal como seria tão comum acontecer mais tarde - firmando prática
reconhecida no campo da moderna produção de música de consumo -, Xisto
Bahia não terá resistido à graça da quadrinha certamente ouvida na segunda
metade do século XIX em seu estado da Bahia, quem sabe já transformada
em 'motivo popular', não hesitando em incorporá-la sem cerimônia à letra de
seu lundu.
O fato marcava assim, de forma muito simbólica, o ponto culminante de um
processo quase três vezes de troca de informações culturais na área da música
popular, e que agora, na moderna era da criação de música destinada
especialmente à gravação de discos, além de consagrar uma quase impensável
parceria separada por cem anos de história, ainda ostentava o título tão à
propósito de Isto é bom. (TINHORÃO, José Ramos. O rasga: uma dança
negro-portuguesa. SP: Ed. 34, 2006. pp 29-30)

Sobre essa preciosa informação fica a questão: se a primeira canção gravada
no Brasil, em 1902, continha versos do século XVIII e atravessou todo o século XIX
sem uma partitura ou qualquer outro registro e foi fixada no século XX, através de rede
de troca de informações culturais, conforme Tinhorão sugere, este processo pode ter
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acontecido com diversos outros registros assim que se começou a fazer gravações no
Brasil. Numa espécie de enxurrada de "motivos populares", que atravessaram cem
anos ou mais através da oralidade, ganhando diversas formas e gêneros, até serem
gravadas e ganharem seu primeiro registro.
É importante observar que, nesse início de processo de enregistramento,
além de discursos, pequenas mensagens publicitárias, educativas ou de cunho moral,
e canções, juntava-se uma série de temas populares, cujos autores nem sempre eram
precisamente identificados, mas obtinham esse título, ao lembrar de uma melodia ou
uma letra e registrá-las.
A identificação dos primeiros registros das "batucadas", seus intépretes e
autores e o estudo sistemático dos fonogramas propostos, dos arranjos às letras,
remontam às tradições orais estabelecidas no Brasil pelos povos africanos e
constituem importante objeto de estudo.
Do período em questão: 1927 a 1933, as primeiras gravações fonoelétricas
A partir de 1927, com o a invenção da gravação elétrica e o início desse
processo aqui no Brasil, outros instrumentos puderam ser captados através de um
processo que dava mais fidelidade aos timbres. Antes disso, a gravação de um grupo
ou conjunto respeitava a hierarquia dos arranjos, com um cantor cantando em
fortíssimo à frente do resto, enquanto, a partir da gravação elétrica, podia-se ouvir
outros instrumentos e novas nuances nos arranjos. Por conta disso, muito se
experimentou nesse período e a percussão, que antes só se podia ouvir nos terreiros,
festejos, rodas, reuniões presenciais, ganhava enfim, a devida importância nos
estúdios de gravação.
Nessa época, a música produzida começa a ganhar contornos
mercadológicos e a se profissionalizar. A discussão de intelectuais da época girava em
torno da qualidade da nossa música, a validade da escuta de "motivos populares"
contra os discos "comerciais"; a nacionalização de gêneros, dentre os quais o samba,
que assume um papel nacional, com diversos interesses em jogo. Enfim, é uma época
rica em experimentos e discussões teóricas, conforme as anotações sobre "batuque"
feitas por Mário de Andrade, já citadas, demostram.
A autora Camila Koshiba (GOLÇALVES, 2013) em seu estudo sobre os
discos de 78 rotações lançados nesta época, nos conta que:
"existem estudos que se preocupam com a radiofonia, especialmente a
utilização pública do rádio pelo Estado brasileiro, mas o aprofundamento das
pesquisas esbarra na ausência de documentos produzidos pelas próprias
emissoras de rádio, com programas normalmente veiculados ao vivo e sem
preocupação de registro. Uma lacuna que, provalvemente, jamais será
preechida. O caso da fonografia é um pouco diferente já que, como dissemos,
existem acervos de discos (FJN e IMS), um catálogo que fornece um
panorama geral da história da gravação no Brasil (Discografia brasileira de
1902/1964, Funarte, 1982) e novas abordagens teóricas nas ciências humanas
(no caso desse trabalho, os estudos das tradições orais de matriz africana)
que levam o olhar do pesquisador em direção à chamada 'música popular'".
(GONÇALVES, Camila Koshiba. Música em 78 rotações: discos a todos os
preços na São paulo dos anos 30. São Paulo: Alameda, 2013. p. 61. Com
aportes do autor.)

Outros fatos também justificam e chamam a atenção para este período.
Como as transformações geradas com o surgimento desse novo mercado, onde as
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gravadoras possuíam seus próprios estúdios de gravação, lançavam os discos que eram
fabricados pela própria maison e ainda, vendiam o dispositivo tocador desses mesmos
discos, tornando-se inclusive sinônimo: a tão conhecida "vitrola", era assim chamada
pois sua fabricação era feita pela Casa RCA Victor, aqui instalada.
Um periódico bastante importante dessa mesma época, a Revista Phono
Arte (1929-31), que teve 50 números exclusivamente dedicados à indústria da música,
com críticas aos discos, partituras analisadas e anúncios, diz:
Não podemos deixar de reconhecer que a estreia do invento de Edison foi a
pior possível. Todos nós lembramos do antigo gramofone; verdadeiras caixas
de música fanhosas, de onde saía um canto enrouquecido de tenor atacado de
uma eterna coriza. (...) Depois de alguns anos, porém, e pricipalmente nestes
dois últimos anos, os progressos das gravações dos discos e das respectivas
máquinas falantes têm sido (...) rápidos e ( ...) maravilhosos. ("O
signifinificativo do fonógrafo moderno". Revista Phono Arte, nº 13, 15-011929, p.12. In: GONÇALVES, 2013. p.75)

Não cabe aqui, neste espaço, discorrer sobre a evolução dos discos no Brasil
desde 1902, do cilindro ao disco, da gravação mecânica à elétrica, ou se foi Edison ou
Berliner o inventor do gramofone, mas é importante destacar, desse período, que
gravadoras estavam aqui instaladas e quais foram seus interesses.
Entre 1927 e 1932, no início da gravação elétrica, quatro selos estrangeiros e
três nacionais implantaram suas fábricas e estúdios no Brasil; a partir de
1932, restaram no mercado brasileiro apenas três selos estrangeiros:
Colúmbia, Victor e Odeon. (GONÇALVES, Camila Koshiba, Música em 78
rotações: discos a todos os preços na São paulo dos anos 30. São Paulo:
Alameda, 2013. pp. 81 e 82)

A citação é intrigante e define o período proposto para os estudos. De fato,
essas mudanças são consequência de uma estratégia empresarial das matrizes
estadunidenses e europeias que enxergaram na busca dos mercados latino-americanos
uma forma de sair das crises que ocorriam em seus mercados no pós-guerra. Desta
forma, as uniões ocorridas entre a Odeon e a Transoceanic Trading Company,
juntando diversos selos e criando a EMI-Odeon, fez com que, disposta a aumentar seus
lucros, não houvesse dificuldade de eliminar o pioneiro dos discos no Brasil, o
austríaco Fred Figner e obtivesse o total monopólio do mercado brasileiro. A forma
utilizada foi aumentar seu cast de artistas e aproveitar o público já existente, com a
ampliação dos repertórios, mas com a mesma linha que os ouvintes apreciavam,
mantendo o público fiel.
Outro aspecto importante dessa época é o início da utilização doméstica
desses dispositivos tocadores. Surgem diversos modelos nesse momento e, mesmo que
num primeiro instante os preços fossem restritivos, o aparecimento de inúmeros
fabricantes fez com que os preços começassem a baixar e o interesse sobre eles
crescesse na mesma proporção de maneira inversa. Desta forma, a demanda por discos
aumentava em progressão geométrica e era muito bem suprida pela produção da
época, conforme mostram os números da Discografia Brasileira de 1982, volumes I e
II, obra a ser utilizada na referida pesquisa.
A enorme sensibilidade da gravação elétrica (...) permitiu se obter uma coisa
de interesse vital e até então impossível: a acústica. É a acústica do ambiente
que nos fornece ao ouvido o verdadeiro timbre e o verdadeiro valor das notas
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musicais. A acústica do ambiente das gravações elétricas é reproduzida por
uma espécie de ressonância ou mais propriamente de eco, que nos dá no
fonógrafo moderno, a impressão exata da música como se a tivéssemos
escutando no próprio teatro ou sala de concerto. O efeito é admirável! ("A
propósito dos grandes conjuntos orquestrais". Diário Nacional, nº 13, 15-021929, p.6. In: GONÇALVES, 2013. pp. 88 e 89.)

A qualidade dos fonogramas, objetos dessa pesquisa, não é tão "admirável"
assim, numa audição atual, mesmo com a utilização de meios digitais de última
geração para sua escuta. Porém, pode-se constatar um aumento da produção de discos
no Brasil nesse período, haja vista a importância dada aos "motivos populares",
através dos intelectuais da época. Assim, a demanda, tanto de discos, como por uma
busca de nacionalização da música popular - ainda enquanto processo e portanto, não
definida -, e o advento das ondas de rádios que espalhavam música para todo o país
mostram que esse período é um dos mais ricos, dentro da discografia brasileira.
Lembremos que, como já indicado acima, esse foi um período em que as
gravadoras estabelecidas no Brasil optaram por utilizar um repertório familiar ao seu
público fiel. Isso favorecia ainda a escolha de repertório e a manutenção de uma certa
liberdade artística, dentro dos padrões assim estabelecido, porque, a partir de 1933, as
gravadoras passam a ditar o repertório a ser gravado, de acordo com seus próprios
interesses, claramente exemplificada com a massiva entrada de gêneros
estadunidenses, como o ragtime e o swing, veiculados em estações de rádio que
começavam a surgir.
Voltando ao tema do estudo dos termos para a pesquisa que dão título a
esse trabalho, e ao período proposto, lidamos, o tempo todo, com tecnologia e
indústria e, por isso, o método proposto é cruzar os dados, hoje existentes, nas fontes
citadas, para análise e também para seleção dos fonogramas visando também a
produção do cd.
O que esses termos propriamente trazem, com seus conteúdos e com a
forma em que foram tocados, é a possibilidade de uma maior compreensão da tradição
oral ali contida, presente principalmente nos tocadores de percussão e intépretes
dessas faixas. Esses músicos populares entraram nos estúdios, levando a tradição oral
de seus ancenstrais para os sulcos dos discos.
Vale lembrar, que os africanos aqui escravizados, de origem Bantu,
trouxeram para a nossa formação, muito antes da presença dos iorubas, a força de uma
tradição que sobreviveu a todas as tentativas do colonizador de aniquilação. Muito
porque, em sua base, estão crenças indissociáveis entre a palavra e o ser, o tempo e o
espaço, conforme sua filosofia, indissociáveis com sua existência enquanto ser. E, ao
viver, o existente (o ser, na filosofia Bantu), no tempo-espaço, promove a ação
conjunta do tempo como passado e futuro, através do presente, não da forma linear
como está na visão europeizada:
Esta concepção, que atualmente está bastante distante do pensamento
europeu, aponta para a importância do modo de enunciação, onde a palavra
suscita também o sentimento de religiosidade, que traz o espanto dos homens
perante a força da natureza e a memória da ancestralidade. Para Altuna, “os
banto não intelectualizam a palavra. Ela e a pessoa estão unidas. Por ela e nela
a pessoa comunica-se, translada-se e prolonga-se. A palavra é a pessoa,
compromete-a e empenha-a”. (CAMARA, Andréa Albuquerque Adour da.
Vissungo: o cantar banto nas Américas. FAE / UFMG Belo Horizonte, 2013.
p. 122. Citação: ALTUNA, Pe. Raul Ruiz de Asúa. Cultura Tradicional Bantu.
Luanda: Secretariado Arquidiocesano de Pastoral, 1985. p.62.)
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A seguir, apresenta-se a metodologia como forma para melhor tratar os
estudos das tradições orais.
A tradição oral e sua metodologia
A forma ideal para lidar com os estudos das tradições orais é através da
própria vivência delas. Seus agentes são os intépretes, músicos, sábios que, através
desta vivência, podem existir e re-traduzir suas tradições, re-vivendo seus ancestrais
e honrando sua continuidade.
O poder da palavra é terrível. Ela nos une, e a revelação do segredo nos
destrói.
(VANSINA, Jan. A tradição oral e sua metodologia. (História geral da África,
I: Metodologia e pré-história da África / editado por Joseph Ki- Zerbo. – 2.ed.
rev. – Brasília : UNESCO, 2010. Vol. I. Cap. 7, p. 139.)

Para o pesquisador que vai lidar com as tradições orais, o pensador africano
Jan Vansina (2010), lembra que esta tradição pode ser definida como um testemunho
verbal transmitido de geração em geração. E qualquer forma diferente disso remetese a uma tradução dela: tradição - tradução; portanto, não ela mesma. Assim, o
historiador deve se aproximar nos modos de pensar da sociedade oral, antes de
interpretar suas tradições.
O meio pelo qual podemos nos aproximar desses modos de pensar é ter os
próprios músicos como interlocutores, mediadores de suas tradições, criando uma
metodologia triangular entre as tradições, o mediador (testemunho) e o pesquisador.
Na impossibilidade de entrevistarmos os próprios participantes daquelas
gravações, recorro novamente a Vansina (2010), que diz, em sua contribuição à
importante coleção de oito volumes da História Geral da África, organizado pela
UNESCO, que "Uma tradição é uma mensagem transmitida de uma geração para a
seguinte." (VANSINA, 2010. Vol. I. Cap. 7, p.141)
Assim sendo, a pesquisa vai listar percussionistas atuantes no mercado.
Descendentes das tradições orais dos povos de línguas bantu, para entrevistá-los a
respeito de seus saberes e de como esses saberes foram construídos.
Pretende-se fazer com que os entrevistados ouçam os fonogramas originais
e façam suas apreciações a partir dessa primeira escuta, para depois, convidá-los a
participar do projeto do cd, onde poderão traduzir suas falas nas próprias canções.
Essas entrevistas vão nos aproximar do modo de pensar da filosofia Bantu e, por isso,
enriquecem sobremaneira a pesquisa dos fonogramas, explicada anteriormente. Feito
tudo isso, nossa pesquisa estará concluída, mesmo que, uma vez mais Vansina,
"Geralmente, estabelecer uma concordância entre fonte oral e escrita fica difícil
porque tratam de coisas diferentes." (VANSINA, 2010. Vol. I. Cap. 7, p.161)
Nesse momento, já nos é possível elencar quatro percussionistas para
fazerem parte da pesquisa enquanto mediadores de sua tradições. O primeiro deles,
chama-se Carlos Negreiros, e sua participação, nos anos 1950 e 1960 na Orquestra
Afro-Brasileira do maestro Abgail Moura, que tinha como repertório os cantares do
candomblé, faz com que seu testemunho seja fundamental. Outro nome, mais jovem,
é o de Armando Marçal Jr., conhecido por Marçalzinho. Ele é filho de Armando
Marçal, o Mestre Marçal, percussionista que participou do processo de identificação
do samba como identidade nacional e atuou, até os anos 1970, como percussionista,
compositor, e mestre de bateria de escola de samba, participando como músico
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executante de diversos discos. Foi parceiro de Bide, o inventor do surdo tal qual o
conhecemos e utilizado nas escolas de samba até hoje e formou com ele a famosa dupla
Bide e Marçal. Dos tempos do samba do Estácio até as experências que Marçalzinho
testemunhou ou ouviu de seu pai, sua participação também é fundamental. Outros
dois músicos também irão enriquecer a pesquisa com seus testemunhos ligados à vida
de seus pais e seus locais de origem; são eles: Pretinho da Serrinha e Igor Vaz. O
primeiro, cuja origem remete ao morro da Serrinha no Rio de Janeiro, que tem na
Escola de Samba Império Serrano um dos berços desse gênero, assim como um dos
locais onde ainda ocorre o Jongo (Jongo da Serrinha); músico e compositor atuante e
com diversos sucessos radiofônicos na atualidade. Igor Vaz é filho do Mestre
Caboclinho, conhecido percussionista e professor dos ritmos afro-brasileiros, que
começou sua musicalidade nos terreiros de umbanda e candomblés do Rio de Janeiro.
O testemunho e participação desses mediadores e mestres em seus saberes,
traduzem a experência da pesquisa escrita com seus relatos orais e, também podem
re-significar suas tradições com os novos arranjos do cd proposto com seus saberes
musicais ancestrais.
Conclusão
"Me pergunto: como concluir esse trabalho?"
Ao escrever um artigo desta forma, crio dois erros: a próclise ao iniciar a
frase com o pronome átono e a mudança de regência de voz no mesmo texto. Os dois
execráveis em norma científica, mas aceitos no falar em diversas regiões. Assim como
em outras formas que encontramos no nosso português, enquanto língua falada, como
os plurais feitos apenas nos artigos, não sendo acompanhados pelos substantivos,
como em: "os menino", "os pessoal". Esse trabalho fala da mesma coisa. Como
podemos ver em Yeda Pessoa, no texto já citado de 2004, em que diz: "... (essas falas)
se revelam de maneira inequívoca nas centenas de aportes lexicais que foram e ainda
são apropriados como patrimônio linguístico do português do Brasil em diferentes
níveis socioculturais de linguagem, a enriquecerem o universo simbólico da língua
portuguesa como um todo..." Tratamos aqui das africanias dos povos de línguas Bantu
e o quanto já contribuíam também no terreno da música popular brasileira, neste caso,
em seus primeiros registros.
O cruzamento de dados é funcional para a catalogação e listagem dos
fonogramas do corpus da pesquisa, mas se mostra insuficiente enquanto metodologia,
para as chamadas tradições orais existentes nesses fonogramas, em seus tocares,
através dos percussionistas e, em seus cantares, através dos intépretes.
Como podemos entender esses saberes sem sua própria vivência? Pensa-se
em produzir novos cursos para a percussão no ensino superior, voltados ao caráter
popular desses instrumentos, ainda inexistente no Brasil. Conforme o belo trabalho do
Professor Marcelo Teixeira (2015), onde nos diz que: "percebe-se certa desvalorização
do conjunto de saberes desenvolvido por eles (os percussionistas) no meio musical",
que poderia ter uma pequena lacuna preenchida com a participação dos mediadores,
percussionistas profissionais que trazem em seus trabalhos a ancestralidade dessas
tradições. Mesmo que, ainda hoje, se veja o percussionista, "(n) os mesmos estigmas
mencionados anteriormente, associados a outros, há tempos se traduzem em
realidades curriculares, discursos e práticas cotidianas que, em última análise,
desqualificam o percussionista enquanto músico.", e quando Teixeira comenta isto,
fala sobre o ensino superior brasileiro. (TEIXEIRA, 2015. p. 59) A questão é
interessante e necessita de estudos, como este proposto, para dialogar com ela: "sob
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quais formas podemos pensar, concretamente, a inclusão dessas práticas no meio
acadêmico?" (TEIXEIRA, Marcello. A percussão e o ensino superior em Música. Rio
de Janeiro: Ed. UFRJ, 2015. p. 61)
Analogamente à maneira que comecei esta conclusão, a proposta não é fazer
com que os meios acadêmicos aceitem o pronome átono no início da frase como norma
culta escrita, mas também, não se pode lidar com a tradução de certas tradições sem
o devido cuidado que elas requerem.
Evidentemente, concluí-se que outros estudos são necessários. Estudos
sobre essa época, esses saberes, de outros fonogramas, com outros termos, estudos
que podem advir deste e de outros trabalhos. Estudos que possam servir para formular
outros métodos, talvez até um currículo que traduza esses saberes para o ensino da
percussão popular no ensino supeior, como proposto por Teixeira (2015).
De concreto, acreditamos que a produção de um cd a partir da
sistematização dessas informações pode ser uma importante tradução a respeito
dessas tradições e uma excelente forma para apresentar esses saberes enquanto
tradição oral, com uma escuta que reconheça seus aportes e os reforce, re-significando
e atualizando saberes ancestrais.
O Programa de
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